RESIDU
ZERO
RENOVA LA TEVA ROBA
ESPECIAL MAIG-JUNY

DEL 3 DE MAIG AL 19 DE JUNY DEL 2021
Informat’en a
ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
https://twitter.com/BCN_Ecologia
#RenovalaRoba #BCNsostenible #BCNpelClima
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L’intercanvi com a eina d’educació per a la
sostenibilitat per fer front a l’emergència
climàtica
Davant de la situació d’emergència climàtica global que vivim,
replantejar-nos el model de consum és necessari per avançar
cap a una reducció dels residus i les emissions de gasos d’efecte
hivernacle que generem per evitar posar en perill les necessitats de
les generacions futures i visibilitar que la moda no incorpora a la seva
etiqueta, ni les duríssimes i injustes condicions laborals ni l’impacte
ambiental que provoca la indústria tèxtil al món.
Et donem consells! A l’hora de comprar roba:
• Et preguntes si realment la necessites?
• Saps que la 2a mà és l’opció més sostenible?
• Esculls roba amb un valor social o ambiental afegit positiu?
• Saps que hi ha llocs on la pots reparar gratuïtament i que pots
aprendre a cosir i customitzar la roba?
• Saps què fer-ne quan ja no la utilitzes?
Pots trobar la ubicació de botigues de segona mà, de moda
sostenible i punts on reparar la roba al Mapa Barcelona més
Sostenible www.bcnsostenible.cat
Consulta el teu punt més proper! Si trobes que en falta algun,
el pots mapar o participara les rutes que s’organitzen!
Per trobar més informació sobre moda socialment sostenible pots
consultar:
robaneta.org
modasosteniblebcn.org
www.fashionrevolution.org/europe/spain/
opcions.org/ambits-de-consum/roba-i-complements/

Renova la teva roba
Renova la teva roba és una iniciativa per fomentar el consum
responsable, la sostenibilitat i la prevenció de residus en l’ús de
la roba a través de l’intercanvi. S’impulsa a iniciativa d’ entitats,
associacions i equipaments de la ciutat, amb el suport de
l’Ajuntament. Es realitza al maig i novembre de cada any.
Enguany, amb la situació generada per la COVID-19,
no es realitzaran intercanvis però sí es faran activitats
complementàries, amb mesures de seguretat i d’higiene
i online.
I amb la roba que no fas servir pots:
• Traspassar-la o compartir-la entre familiars i amistats.
• Aprofitar-la per fer altres peces noves amb imaginació. Per exemple,
en les nostres activitats complementàries de customització i
upcycling.
• A més a més, als Ateneus de Fabricació Digital de la ciutat podràs
capacitar-te per aprendre a customitzar la teva roba amb botons,
sivelles, fermalls o pegats dissenyats per tu mateix i fabricats amb
màquines de fabricació digital com impressores 3D, brodadora
digital, talladora làser.
Més info: ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca
• En última instància, pots portar-la a un dels contenidors de Roba
Amiga que es troben al carrer o als punts verds de la ciutat.
Més info: www.robaamiga.cat/ca

EL MILLOR
RESIDU ÉS
EL QUE NO
GENERES.

SANT MARTÍ
CASAL DE BARRI EAMP

Texans pel clima! Innovació ecosocial
per combatre l’emergència climàtica
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Del 3 de maig al 19 de juny. De dilluns a divendres, de 16.30 a 20 h
i dimecres, de 10.30 a 13.30 h. Plaça de Carme Montoriol, 10
Allotjarem un contenidor per recollir texans en desús, per donar-loshi una segona oportunitat i aprofitar-los. Es tracta d’una inicativa de
recollida que s’està fent al districte de Sant Martí. Porta el teu texà en
desús al casal i coneix el impacte ambiental d’aquesta peça de roba.
A càrrec del projecte ‘Texans pel Clima!’ de Solidança, La fàbric@sccl, Associació
By My Eco
No cal inscripció prèvia

HORTA - GUINARDÓ
CASAL FONT D’EN FARGUES

Fabriquem compreses de tela

CÀPSULA ONLINE

Dilluns 3 de maig, de 17.30 a 20 h
Sabies que les compreses de tela, a més de ser sostenibles amb el
medi ambient i respectuoses amb el nostre propi cos, es poden fer
reutilitzant teixits que tenim a casa?
Vols aprendre a fer les teves, a mida del que et demana la teva
menstruació? En aquest taller, i dins del marc de la menstruació
conscient, aprendrem a confeccionar les nostres pròpies compreses
de tela cosides a mà. No et calen coneixements de costura previs, i
nosaltres aportem els materials; tu només has de portar fil i agulla i
les ganes d’aprendre! T’hi apuntes?
Taller per a dones i persones menstruants
A càrrec de l’Associació Casal Font d’en Fargues
Inscripcions a través de la web de reserves:
https://www.reserva.casalfontdenfargues.cat/reserves/capsula-onlinerenova-la-roba-fabriquem-compreses-de-tela/

EIXAMPLE
CASAL DE BARRI ESPAI 210

Esponja tawashi

TALLER ONLINE

Dilluns 3 de maig, de 18 a 19.30 h
És possible reutilitzar una peça tan complicada com els mitjons?
Oi tant! Amb la tècnica tawashi fabricarem fregalls a partir de mitjons
vells. Reutilitzarem una peça vella per fabricar un utensili nou,
benefici doble!
A càrrec de l’Aula Ambiental Sagrada Família. Coorganitzat amb Xarxa Dos Deu.
Col·labora Casal de Barri Espai 210.
Cal fer inscripció prèvia a informacio@espai210.org o al 932653646

SANT ANDREU
ATENEU L’HARMONIA

Confecció de compreses de tela

TALLER ONLINE

Dilluns 7 de maig, de 18 a 20.30 h
Vols aprendre a fer les teves, a mida del que et demana la teva
menstruació? En aquest taller, i dins del marc de la menstruació
conscient, aprendrem a confeccionar les nostres pròpies compreses
de tela cosides a mà.
A càrrec de l’Ateneu L’Harmonia
Inscripcions a través de la pàgina web https://ateneuharmonia.cat/tallers/

RENOVA
LA ROBA 5
JOVE (12S-3
ANY )

GRÀCIA
ESPAI JOVE LA FONTANA

Confecció de compreses de tela

TALLER ONLINE

Dimarts 11 de maig, de 18 a 20.30 h
Sabies que les compreses de tela, a més de ser sostenibles amb el
medi ambient i respectuoses amb el nostre propi cos, es poden fer
reutilitzant teixits que tenim a casa?
Vols aprendre a fer les teves, a mida del que et demana la teva
menstruació? En aquest taller, i dins del marc de la menstruació
conscient, aprendrem a confeccionar les nostres pròpies compreses
de tela cosides a mà. No et calen coneixements de costura previs, i
nosaltres aportem els materials; tu només has de portar fil i agulla i
les ganes d’aprendre! T’hi apuntes?
Taller per a dones i persones menstruants
A càrrec de l’Espai jove La Fontana
Inscripcions a través de la pàgina web www.lafontana.org

EIXAMPLE
AULA AMBIENTAL SAGRADA FAMÍLIA

Posa’t a la seva pell
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dimecres 12 de maig, de 17.30 a 19 h
Carrer Lepant 281
La indústria pelletera té greus impactes sobre el planeta i els seus
habitants. En aquesta xerrada parlarem dels animals que s’utilitzen,
de l’impacte sobre el medi ambient i de les alternatives sostenibles
que tenim per vestir-nos.
A càrrec de Cristina Ibáñez d’Animalnaturalis i Aula Ambiental Sagrada Família
Inscripcions a través de http://aulambiental.org, info@aulambiental.org
o 934 350 547

SARRIÀ- SANT GERVASI
CENTRE CÍVIC VII·LA URÀNIA

Barret Upcycling reversible
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

El divendres 14 de maig, de 17 a 20.30 h
Carrer Saragossa, 29
Aprèn a donar una segona vida a les peces de roba que creus que ja
no serveixen. Porta dues camises velles i surt amb un barret reversible
per anar de vacances. Calen coneixements bàsics de màquina de
cosir.
A càrrec de Judith Santacana de Vil·la Urània
Inscripcions a través de la pàgina web
https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/vil.laurania

RENOVA
LA ROBA 5
JOVE (12S-3
ANY )

CIUTAT VELLA
ESPAI JOVE PALAU ALÒS

The upcycled tshirt

TALLER ONLINE

Estrena el 18 de maig al nostre canal de YouTube
Taller en vídeo de yotube. Amb aquest upcyled t-shirt t’ensenyem a
confeccionar una nova samarreta a partir d’altres teixits. Et guiem
per a realitzar el patró i et donem consells sobre les possibilitats de
combinar diferents estampats i textures. No fa falta saber cosir perquè
amb pega tèxtil en tenim prou!
A càrrec de l’equip de dinamització de l’Espai Jove Palau Alòs
Sense inscripció prèvia

COMPRA I
CONSUMEIX
EN LA MESURA
JUSTA.

SANT ANDREU
ATENEU L’HARMONIA

Exposició: Las magas
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Del dimarts 25 de maig al dissabte 5 de juny, de 10 a 14 h
i de 16 a 21 h. Carrer de Sant Adrià, 20.
Exposició sobre la tasca del Grup de dones cosidores de Trinitat
Vella. Coneixerem el procés de treball que han dut a terme per
desenvolupar el seu projecte “Las magas”.
Coorganitzat amb l’Aula Ambiental del districte de Sant Andreu, el Grup de dones
cosidores de Trinitat Vella, el Servei d’Interculturalitat, el Banc del Temps de Trinitat
Vella i l’Ateneu L’Harmonia.
Inscripcions a través de la pàgina web https://ateneuharmonia.cat/agenda/

SANT ANDREU
ATENEU L’HARMONIA

Col·loqui - cinèfòrum: Teixir, Cosir, Brodar
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dijous 27 de maig, de 19 a 21 h
Carrer de Sant Adrià, 20
Conversarem sobre els greuges ambientals i sociolaborals que
es desprenen de la indústria de la moda. Coneixerem alternatives
sostenibles a partir de l’experiència de protagonistes de diferents
projectes de producció i consum responsable.
A càrrec de l’Ateneu L’Harmonia
Inscripcions a través de la pàgina web https://ateneuharmonia.cat/agenda/

CIUTAT VELLA
ESPAI JOVE PALAU ALÒS

Cinefòrum: Penjant del fil
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Divendres 28 de maig, de 18 a 20.30 h
Carrer Sant Pere Més Baix, 55
“Penjant del fil” busca les respostes entre els protagonistes d’un
sector acostumat a reinventar-se però que, ara, amb la pandèmia de
la Covid, viu una transformació molt profunda que en pot fer trontollar
els fonaments. Es preveu que entre el 30% i el 40% de les botigues
acabaran tancant. Hi ha massa botigues? Com seran les del futur?
A càrrec de l’Espai Jove Palau Alòs
Inscripcions a través de la nostra pàgina web www.palaualos.cat
o a la BIO de Instagram @palaualos

SANT ANDREU
ATENEU L’HARMONIA

Mascaretes de roba en 3 passos

TALLER ONLINE

El divendres 4 de juny, de 18 a 20.30h
Fes la teva pròpia mascareta en 3 passos! No ho dubtis, tant si tens
curiositat per aprendre’n, com si ja en saps. En aquest taller farem
de mascaretes de roba, personalitzades, segures i respectuoses pel
planeta, posant en pràctica reduir, reciclar i reutilitzar!
A càrrec de l’Ateneu L’Harmonia
Inscripcions a través de la pàgina web https://ateneuharmonia.cat/tallers/

CIUTAT VELLA
ESPAI JOVE PALAU ALÒS, LA FÀBRICA DEL SOL, ESPAI LÚDIC AMBIENTAL
PER FAMÍLIES DEL PARC DE LA CIUTADELLA, ATENEU DE FABRICACIÓ DE
LA FÀBRICA DEL SOL I ESPAI CONSUM RESPONSABLE

Renova la teva roba a l’aire lliure: espai de
sensibilització ambiental, cultural i lúdic
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dissabte 12 de juny, de 10 a 14 h. Plaça Pou de la Figuera
Vine a conèixer quin són els reptes del model de consum de roba:
Reutilització (segona mà), Reparació, Reciclatge i transformació de roba:
• Espectacle-Contacontes “ContAnimació Sostenible’’, per tal d’omplir
les nostres ments de contes responsables, ecològics i sostenibles per
a prendre consciència de Reduir i Repensar el nostre consum.
• Desfilada a càrrec de Pezpunto, Dona Kolors, la Fundació Roure, la
Fundació Formació i Treball, Solidança i Estel Tàpia.
• Servei de reparació de roba de la Didaltrack a càrrec de Solidança.
• Assessorament i descoberta de l’Upcycling a càrrec de l’Elsi. Porta
una peça de roba a la que vols donar una segona vida.
Espectacle a càrrec de Santi Rovira Contacontes Coorganitzat per l’Espai Jove Palau
Alòs, La Fàbrica del Sol, La Ludo, l’Ateneu de Fabricació de La Fàbrica del Sol, Espai
Consum Responsable, Espai Ambiental. Col.labora: Dona Kolors, Fundació Formació
i Treball, Solidança, Fundació Roure, Estel Tapia i Elsie Dantart
Inscripcions a través de la pàgina web www.palaualos.cat o formulari de la
BIO al IG @palaualos

GENEREM
NOVES
EMOCIONS,
NO RESIDUS!

SARRIÀ-SANT GERVASI
ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Confecció de compreses de tela

RENOVA
LA ROBA 5
JOVE (12S-3
ANY )

ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dilluns 14 de juny, de 17 a 18 h, i dimecres 16 de juny, de 19 a 20 h
Jardins d’Enric Sagnier. Carrer Brusi, 61
Realitzarem compreses de tela des d’una perspectiva de salut
menstrual i consciència ecològica, on debatrem mentres es cusen les
compreses. El taller es realitzarà a l’exterior de l’Espai dins d’un cicle de
sostenibilitat que durarà tota la setmana.
Organitzat per l’Espai Jove Casa Sagnier amb PIJ, JIP i ATE. Celebrant diferents
tallers per la sostenibilitat durant la setmana del 14 al 18 de juny.
Inscripcions através de espaijove.casasagnier@gmail.com o al telèfon
93 414 01 95

SARRIÀ-SANT GERVASI
ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Cosmètica natural

RENOVA
LA ROBA 5
JOVE (12S-3
ANY )

ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dilluns 14 i dijous 17 de juny , de 19 a 20 h
Jardins d’Enric Sagnier. Carrer Brusi, 61
Farem cosmètics amb productes naturals i sostenibles. El taller es
realitzarà a l’exterior de l’Espai dins d’un cicle de sostenibilitat que
durarà tota la setmana.
Organitzat per l’Espai Jove Casa Sagnier amb PIJ, JIP i ATE. Celebrant diferents
tallers per la sostenibilitat durant la setmana del 14 al 18 de juny.
Inscripcions a través de espaijove.casasagnier@gmail.com o al telèfon
93 414 01 95

SARRIÀ-SANT GERVASI
ESPAI JOVE CASA SAGNIER

Crea la teva bossa de la compra

RENOVA
LA ROBA 5
JOVE (12S-3
ANY )

ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dimecres 16 de juny, de 17 a 18 h
Jardins d’Enric Sagnier. Carrer Brusi, 61
Crearem bosses per anar a fer la compra reutilitzant roba que ja no
usem. Li donarem un nou ús! El taller es realitzarà a l’exterior de l’Espai
dins d’un cicle de sostenibilitat que durarà tota la setmana.
Organitzat per l’Espai Jove Casa Sagnier amb PIJ, JIP i ATE. Celebrant diferents
tallers per la sostenibilitat durant la setmana del 14 al 18 de juny.
Inscripcions através de espaijove.casasagnier@gmail.com o al telèfon
93 414 01 95

SANT ANDREU
AULA AMBIENTAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU, L’INTERCANVIADOR
JOVE DE L’ESPAI GARCILASO I PIJ I JIP DE SANT ANDREU, LA SAGRERA ES
MOU (ESPAI 30)

Obra de teatre: La indústria tèxtil
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dimecres 16 de juny, de 18.15 a 19.30 h
Carrer Garcilaso, 103
El grup de Teatre de l’ATE de l’Espai Jove la Fontana posen sobre la
taula el consumisme, el malbaratament de recursos i l’explotació laboral
que envolta la indústria tèxtil capitalista. Aquesta peça teatral és el
resultat del treball dut a terme durant aquest trimestre.
A càrrec de l’Aula Ambiental de Sant Andreu, Intercanviador Joves i PIJ i JIP de Sant
Andreu.
Inscripcions a través del Instagram i whatsapp de l’Intercanviador Joves:
646 153 726 Instagram: @Intercanviadorjoves

GRÀCIA
ESPAI JOVE LA FONTANA

Teatre: La indústria tèxtil

RENOVA
LA ROBA 5
JOVE (12S-3
ANY )

ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Divendres 18 de juny, de 18 a 19.30 h
Carrer Gran de Gràcia, 190-192
El grup de Teatre de l’ATE de l’Espai Jove la Fontana posen sobre la
taula el consumisme, el malbaratament de recursos i l’explotació laboral
que envolta la indústria tèxtil capitalista. Aquesta peça teatral és el
resultat del treball dut a terme durant aquest trimestre.
A càrrec de l’Espai jove La Fontana
Inscripcions a través de la pàgina web www.lafontana.org

HORTA-GUINARDÓ
CENTRE CÍVIC TEIXONERA

Didaltruck
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dissabte 19 de juny, de 10.30 a 13.30 h
Plaça d’Herta Frankel
Servei mòbil d’assessorament tèxtil dinamitzat per una tallerista on
s’aprendrà a fer transformació de peces de roba, arranjaments i
tècniques d’Upcycling. Alhora, és un punt informatiu on s’ofereixen
solucions per l’actual problemàtica tèxtil.
Inscripcions a través de la pàgina web d’inscripcions del Centre Cívic
https://teixonera.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp
A càrrec de Solidança

EIXAMPLE
ASSOCIACIÓ XARXA DOS DEU I CUCHARA

Laboratori de Tints Naturals
ACTIVITAT PRESENCIAL AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ CONTRA LA COVID-19 I AFORAMENT LIMITAT

Dissabte 19 de juny, d’11 a 13 h. Parc Interior d’Illa Flora Tristan
Espai per compartir idees i investigar quines plantes i verdures podem
utilitzar per tenyir la roba. Recollim les idees que han anat sorgint durant
el lab d’experimentació de tints amb aliments per a la roba dins el
projecte “Cullera i Agulla” i descobrim de forma col·lectiva quins colors
surten de cada planta i quin és el resultat final.
Inscripcions a través del correu informacio@espai210.org o al 932 653 645
A càrrec de Cuchara. Coorganitzat amb L’Associació Xarxa Dos Deu i Cuchara.
Col·labora el Casal de Barri Espai 210

Si vols implicar-t’hi més:
• Fes-te voluntària a qualsevol dels punts o col·labora amb nosaltres
• Demana més informació a renova@bcn.cat
• Troba els llocs on comprar roba de segona mà, on reparar roba o
botigues de moda sostenible al Mapa Barcelona més Sostenible
bcnsostenible.cat
• Utilitza a twitter i instagram els hashtags #RenovalaRoba,
#BCNsostenible#BCNpelClima, #TallersRenova, #ConsellsRenova,
#RepteRenova

Col·labora:

